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OFFICIAL 

Oplossing van veelvoorkomende problemen bij het gebruik van de Goods Vehicle 
Movement Service 

Vanaf 1 januari 2022 moet iedereen die goederen vervoert tussen de Europese Unie (EU) en 
Groot-Brittannië (GB) via een grenslocatie met Goods Vehicle Movement Service (GVMS) 
zich voor deze dienst hebben aangemeld om er gebruik van te kunnen maken.  

De huidige regelingen blijven van toepassing op goederen die van het eiland Ierland naar 
Groot-Brittannië worden vervoerd, terwijl de besprekingen over het Protocol inzake Noord-
Ierland gaande zijn. 

HMRC is op de hoogte van enkele veelvoorkomende problemen die optreden wanneer er 
Goods Movement References (GMR's) worden aangemaakt in GVMS, waardoor er aan de 
grens vertragingen ontstaan.   

Om deze problemen te voorkomen, moet u:  

• Een GMR verkrijgen voor alle transporten, inclusief leeggoed. 
 

• Ervoor zorgen dat u het juiste type aangiftereferentie invoert voor 
uw transport. Entry Reference Number (ERN) voor invoer via CHIEF of Movement 
Reference Number (MRN) voor invoer via de Customs Declaration Service (CDS). 
Declaration Unique Consignment Reference (DUCR) voor uitvoer via CHIEF of CDS. 
Controleer welke referenties moeten worden ingevoerd in een GMR op GOV.UK - 
Verkrijg een Goods Movement Reference. 
 

• Niet de referenties van de oplegger gebruiken bij het invoeren van uw 
voertuigregistratienummer (VRN) in de GMR voor een begeleid transport, omdat 
de vervoerder uw GMR dan niet kan valideren. Het VRN moet overeenkomen met 
het voertuig dat de GMR presenteert. 
 

• Geen Movement Reference Numbers(MRN) voor EU-uitvoer aan de GMR 
toevoegen. 
 

Als u niet aan deze vereisten voldoet, is uw GMR ongeldig en mag u niet aan boord van het 
schip gaan. 
 
Degene die de douaneaangifte doet voor de goederen die u vervoert, moet:  
 

• De dubbele locatiecode gebruiken voor alle uitvoeraangiften van GB naar de EU, 
wanneer de goederen via Dover en de Eurotunnel worden vervoerd. Dit geeft u 
flexibiliteit op uw route. De locatiecodes controleren voor roll-on-roll-off grenslocaties 
voor gebruik in CDS of CHIEF.  
 

• Ervoor zorgen dat ‘RRS01’ op de douaneaangifte wordt ingevuld in vak 44 voor 
CHIEF of data-element 2/2 voor de CDS, als u de goederen gaat vervoeren via een 
GVMS-grenslocatie. Als dit niet gebeurt, kan GVMS het niet valideren op de 
ingediende GMR. Raadpleeg voor meer informatie de onlangs gepubliceerde 
Customs Information Paper. 
 

• De status controleren van de aangiften zodra de goederen zijn aangekomen in GB, 
omdat u mogelijk verdere actie moet ondernemen om de goederen vrij te geven als 
ze worden vastgehouden bij de douane. 
 

https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22
https://www.gov.uk/government/publications/roll-on-roll-off-ports-location-codes-for-data-element-523-of-the-customs-declaration-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22
https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-freight-location-codes?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22
https://www.gov.uk/government/publications/goods-leaving-great-britain-from-1-january-2022-at-ports-using-gvms-cip-2/customs-information-paper-2?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22
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U moet uw GMR gebruiken bij de controle of u zich moet melden bij een inspectiedienst 

om te weten te komen of uw goederen worden vastgehouden. Als u aankomt in de haven 

van Dover of via de Eurotunnel, moet u langsgaan bij een Inland Border Facility om deze 

controles te laten uitvoeren. Voor alle andere GVMS-grenslocaties moet u naar de 

inspectiefaciliteit in of nabij de haven gaan als uw goederen worden vastgehouden.  
 

Meld u aan voor GVMS (deze webpagina is beschikbaar in 10 Europese talen) en ontdek 

hoe u goederen kunt vervoeren via grenslocaties die gebruikmaken van deze dienst.   

 
Extra ondersteuning nodig? 

  
Als u een specifieke vraag hebt over importeren of exporteren, kunt u de CIT-hulplijn van 
HMRC bellen (Customs and International Trade) op 0300 322 9434. De hulplijn is geopend 
van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 8.00 tot 16.00 uur. 
 

https://www.tax.service.gov.uk/driver-inspection-notification/start?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22
https://www.gov.uk/guidance/check-how-to-move-goods-through-ports-that-use-the-goods-vehicle-movement-service?&utm_source=haulier30&utm_medium=stk_email&utm_campaign=transition&utm_content=Jan22

